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การตลาดและผลิตภัณฑ

ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร

สิ่งท่ีคุณจะไดในวนัน้ี

งานทางการตลาดและผลติภัณฑ

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเปนสากล

บรรจุภัณฑและตราสินคา

สวนท่ี 1
งานทางการตลาด
และผลิตภัณฑ

เคยไดยินหรือรูจัก ‘ตลาด’ 
หรือ ‘การตลาด’ หรือไม?

ถาไมเคยไดยิน ลองมาหาความหมายกัน
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รูหรือไมวา...

“ตลาด” ไมใชแคสถานท่ีซ้ือ

ขายสนิคาเพียงอยางเดียว

“ตลาด” ยังหมายถึง กลุมลูกคาหรือผูท่ี

มีความตองการสินคา ซ่ึงสามารถแบงออกได

เปนกลุมตางๆ ตามเกณฑท่ีต้ังขึ้น

อีกความหมายของ “ตลาด”

แลวเคยไดยินคําวา ‘การตลาด’ หรอืไม?

ความหมายอยางเปนทางการของคาํวา “การตลาด”

การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารผลติภณัฑ

บริการ แนวความคิด ราคา การสงเสรมิการตลาด และจัดกระจาสิ่งเหลาน้ัน

เพื่อทําใหเกดิการแลกเปลีย่นท่ีสรางความพึงพอใจแกผูบรโิภค และบรรลุ

วตัถุประสงคขององคกร

American Marketing Association (AMA)    
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แบบน้ีเขาใจงายกวา

การตลาดคือ การตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภคกลุมตาง ๆ ท่ีเลือกเอาไว

เวลาพูดถึงการตลาด มักนึกถึง..

ผลิตภัณฑ ราคา

ชองทางจําหนาย
สงเสริม

การตลาด

การตลาด

มีเทาน้ีจริง ๆ หรือไม..?

จริงๆ แลว ‘งานทางการตลาด’ มีรายละเอียดมากกวาน้ัน

พรอมหรือยัง?

ใครคือลูกคา?

(Who is our 

customer?)

เราคอืใคร?

(Who we are?)

จะตอบสนองลูกคา

อยางไร

How to response 

them?)

กระบวนการทางการตลาด: 

3 คําถามที่ตองตอบใหได

แลวจะหาคําตอบอยางไร?
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เราคือใคร?

Who we are?

คําถามท่ี 1: เราคือใคร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด

ประเด็นที่นักการตลาดตองหา

คําตอบใหได

ผลิตภัณฑ

เดิมท่ีมี

คูแขง

ทรัพยากร

ศักยภาพ

ขอจาํกัด

ตาง ๆ

การ

ยอมรับ

การ

เปล่ียนแปลง

เราคือใคร?

Who we are?

คําถามท่ี 1: เราคือใคร – การวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางการตลาด

ผลิตภัณฑท่ีมี

การ

แขงขัน

ทรัพยากร

ศักยภาพ

ขอจาํกัด

ตาง ๆ

การ

ยอมรับ

การ

เปล่ียนแปลง

SWOT Analysis

PEST Analysis

Competition Analysis

ตัวอยางการ
วิเคราะห

 ผลิตภัณฑที่มี: รองเทาผาใบ Adidas 

 ทรัพยากร: เงินทุนสูง, พนักงานมีความสามารถ

 ศักยภาพ: สรางนวัตกรรมใหมไดดี

 การเปลี่ยนแปลง: ความนิยม Streetwear

 การยอมรับ: International Brand, ภาพลักษณดี

 การแขงขัน: การแขงขันสูง (รายเกา, รายใหม)

ใครคือลูกคา?

(Who is customer?)

คําถามท่ี 2: ใครคือลกูคา –

การวิเคราะหผูบรโิภคและ

ลูกคา

ประเดน็ท่ีนักการตลาดตองหาคาํตอบใหได

กลุมลูกคา

เดิม

กลุมลูกคา

ใหม

รับส่ือ

อะไร

ข้ันตอน

ในการซื้อ

ซื้อเพราะ

ใคร

ซื้อเพราะ

อะไร
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ใครคือลูกคา?

Who is customer?

คําถามท่ี 2: ใครคือลกูคา –

การวิเคราะหผูบรโิภคและลูกคา
กลุมลูกคา

เดิม

กลุมลูกคา

ใหม

รับส่ือ

อะไร

ข้ันตอน

ในการซ้ือ

ซื้อเพราะ

ใคร

ซื้อเพราะ

อะไร

STP Analysis

แบงสวนตลาด (Segmentation)

• ประชากรศาสตร (Demographic)

• พฤติกรรม (Behavior)

• จิตวิทยา (Psychologic)

กาํหนดตลาดเปาหมาย (Targeting)

• ตลาดรวม (Mass Market)

• ตลาดเฉพาะสวน (Niche Market)

• ตลาดหลายสวน (Multi Segment Market)  

กาํหนดตาํแหนงทางการตลาด (Positioning)

• ผลิตภัณฑ (Products)

• บริการ (Services)

• ภาพลักษณ (Image

ใครคือลูกคา?

Who is customer?

คําถามท่ี 2: ใครคือลกูคา – การ

วิเคราะหผูบริโภคและลกูคา
กลุมลูกคา

เดิม

กลุมลูกคา

ใหม

รับส่ือ

อะไร

ข้ันตอน

ในการซ้ือ

ซื้อเพราะ

ใคร

ซื้อเพราะ

อะไร

Consumer Behavior

• กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision-Making)

• กลุมอางอิง (Reference Groups)

• ระดับช้ันทางสังคม (Social Classes)

• ปจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors)

• วิถีชีวิต (Lifestyles)

• การเปดรับส่ือ (Media Exposure)

ตวัอยางการวิเคราะห

สนิคา: รองเทาผาใบ

กลุมลูกคา : วัยรุนชาย, หญิง ฐานะปานกลางถงึสูง ติดตามแฟชั่น Street wear, ชอบทองเท่ียว

ตลาดเปาหมาย: ตลาดเฉพาะสวน (Niche Market)

ตาํแหนงทางการตลาด: ภาพลักษณทันสมัย เขากับวัฒนธรรม Pop-Culture และ Hip-Hop

กระบวนการตดัสนิใจซ้ือ: Limited Problem Solving (Feel-Do-Learn)

ผูมีอทิธพิลในการซ้ือ: เพื่อน, ดารา นักรอง, บุคคลท่ีมีชื่อเสยีง

วิถีชีวิต: ตามแฟชั่น, เท่ียวหางสรรพสนิคา, รานกาแฟ และสถานท่ีทองเท่ียว

การเปดรับสื่อ: สื่อออนไลน เปนหลัก อาทิ Instagram, Facebook และ Twitter

 

จะตอบสนองลูกคา

อยางไร

How to response 

them?

คําถามท่ี 3: จะตอบสนองลกูคาอยางไร –

นาํเสนอสินคาและบริการไปยงัลกูคาเปาหมาย

อยางเหมาะสม

ประเด็นท่ีนักการตลาดตองหาคําตอบใหได

ราคา

ผลิตภัณฑ

ชองทางการ

จัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด
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ตัวอยางการ
วิเคราะห

สินคา: รองเทาผาใบ

กลุมลูกคา : วัยรุนชาย, หญิง ฐานะปานกลางถึง

สูง ติดตามแฟช่ัน Street wear, ชอบทองเท่ียว 

ผลิตภัณฑ: Adidas Yeezy 350

ราคา: 8,650 บาท

ชองทางการจัดจําหนาย: Adidas Exclusive 

Stores

การสงเสริมการตลาด: Branding, On-Line 

Marketing, Celebrity Marketing 

จะเกดิอะไรขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัท
พยายามตอบสนองความตองการลูกคา

เหมือนๆกนั?

You can't just ask customers what 

they want and then try to give that 

to them. By the time you get it 

built, they'll want something new.

Steve Jobs
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แนวทางทางใหม: การขับเคล่ือนตลาด (Market-Driving)

คนหารูปแบบในการตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคในรูปแบบใหม ๆ

สรางความแตกตางท่ีคูแขงตามได
ยาก

รับผลประโยชนจากความเปน
เอกลักษณนัน้

การขบัเคลื่อนตลาดที่ประสบความสาํเร็จ

สวนท่ี 2:
การพฒันาผลิตภัณฑ
ใหมีความเปนสากล

การตลาด และ ผลิตภัณฑ

การตลาด คือการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา

การตอบสนองความตองการลูกคา 
ผานการนําเสนอสินคาหรือบริการ

ผลิตภัณฑ จึงเปนสิ่งสาํคัญในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
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ผลิตภัณฑ 
คืออะไร?

 สิ่งใดๆ ท่ีนําเสนอเพื่อตอบสนองความ

ตองการ (Want) หรือ ความจาํเปน (Need) 

ของตลาด หรือ สิ่งที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคเปาหมายได

การพัฒนาผลติภัณฑใหม

แสวงหา

(Exploration)

กลั่นกรอง

(Idea Screening)

วิเคราะหธุรกิจ

(Business Analysis)

พัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product 
Development)

ทดสอบตลาด

(Market Testing) 
วางขายจริง 

(Commercialization)

ตัวอยาง

ขาวฮาง

ปญหาที่พบ

ตองการมี
ผลิตภัณฑ

ใหม

บรรจุภัณฑ
ไมดึงดูด

ความสนใจ
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แนวคดิในการพฒันา
ผลิตภณัฑใหม

 ผลิตภัณฑใหม: จมูกขาวกลองงอกพรอมชง

 สอดคลองกบัผลิตภัณฑเดิม

 ผลิตไดโดยใชตนทุนไมสูง

 สามารถเปลี่ยนแปลงรสชาติไดงาย

 นําไปตอยอดทําอาหาร เครื่องด่ืมอ่ืนๆ ไดงาย

 มีศักยภาพในการขายได (คนรักสุขภาพ, ผูสูงอายุ)

วิเคราะหสินคา
ในทองตลาด

รสชาติไม
หลากหลาย

สินคาอาจ
เส่ือมคุณภาพ

หลังเปด

ฉลาก/
ตราสินคา

ไมโดดเดน

บรรจุภัณฑ
พกพา

ไมสะดวก

ผลติภัณฑ
ใหม

(แนวคิด)

พกพา

สะดวก

อาจจะมี

รสชาตท่ีิ

หลากหลาย

เปนซองไม

เสือ่มคุณภาพ

งายๆ

ขนาด

พอเหมาะ

กับการ

บริโภค

บรรจุภัณฑ

เหมาะสมกบั

ภาพลักษณ

ของผลิตภณัฑ

ผลิตภณัฑจริง
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ลักษณะที่ทําใหผลติภณัฑ
ประสบความสําเร็จ

 มีขอไดเปรียบที่เดนชดั

 สอดคลองกบัรปูแบบการ

บริโภค

 ลูกคาไดมีโอกาสทดลองใช

 แสดงถึงความล้าํหนา

 ใชงานไดงาย สะดวก

สาเหตุที่ผลิตภัณฑลมเหลว

 ขาดขอมลูท่ีสําคัญในการออกสินคา

 วิเคราะหขอมูลไมเปน 

 ขาดประสบการณ 

 ช่ือเสียงของยี่หอเดิมไมดี 

 เขาถึงผูบริโภคผดิกลุม 

 การสื่อสารเร่ืองคุณสมบัติทําไดยาก 

 สินคามีขอบกพรอง 

 การแขงขันรนุแรง 

 ต้ังราคาไมเหมาะสม

 ระบบการจัดจําหนายไมดีพอ 

 คนกลางไมสนับสนุน

 ตนทุนสูง

 เขาตลาดในชวงท่ีสินคากําลังเสื่อมความนิยม 

 ขัดแยงกบักลุมท่ีมีอิทธพิลทางความคดิ และประเพณี

 ถูกเลียนแบบในเวลาอันรวดเร็ว 

ตัวอยางของผลิตภณัฑที่ลมเหลว ตัวอยางของ
ผลิตภัณฑที่
นาสนใจ
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ตัวอยางของผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ

ตัวอยางของผลิตภัณฑที่นาสนใจ

การเปล่ียนความคิดในการใชผลิตภัณฑใหกับผูซื้อ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

 ขอกําหนดดานคุณภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑชมุชนใหเปนท่ีเช่ือถือ เปนท่ียอมรับ และ

สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

 สอดคลองกบันโยบาย OTOP 

 ผูรับรอง คือ สํานักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

 ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ของสมอ. จะแสดง

เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

 มาตรฐานแตกตางกันไปตามสินคา

 ใบรับรองผลิตภัณฑ มีอายุ 3 ป นับต้ังแตวนัท่ีระบุในใบรับรอง 
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ประโยชนของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

ผูผลิตผลิตภณัฑชุมชนมีความ
เขาใจและมคีวามรูในการผลติ
สินคาท่ีมีคุณภาพ

สินคาที่ผลติมคีณุภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สินคาเปนท่ีนาเชือ่ถอื และ
เปนท่ีตองการของตลาด

สามารถนําผลติภณัฑเขาคัด
สรร OTOP Product 
Champion (ระดับดาว)

ไดรับการสนับสนนุเพือ่การ
พัฒนาท่ีเหมาะสมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

คณุสมบัติของผูยื่นคําขอ

เปนผูผลิตในชุมชนของโครงการ หน่ึง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการอํานวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ
(กอ.นตผ.)

เปนกลุมหรือสมาชิกของกลุมเกษตรกร 
กลุมสหกรณ หรือกลุมอ่ืน ๆ ตาม
กฏหมายวิสาหกิจชุมชน เชน กลุม
อาชีพ กลุมอาชพีกาวหนา กลุม
ธรรมชาติ เปนตน

การรับรอง 

ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและเก็บตัวอยางจาก
สถานท่ีผลิตสงตรวจสอบ เพื่อพิจารณาออก
ใบรับรอง 

ตรวจติดตามผลคณุภาพผลิตภณัฑชุมชนท่ี
ไดรับการรับรอง โดยสุมซ้ือตัวอยางท่ีไดรับ
การรับรองจาก สถานท่ีจําหนาย เพื่อ
ตรวจสอบ 

เงื่อนไข
การตรวจตดิตาม

 ผูไดรับการรับรอง ตองรักษาไวซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑชมุชน ท่ีกําหนดไว 

ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง

 การประเมินผลการตรวจสอบตวัอยางท่ีสุมซือ้เพื่อตรวจตดิตามผลตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนท่ีกําหนด

 การตรวจติดตามผลทําอยางนอยปละ 1 คร้ัง
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การยกเลิกการรับรอง

 ผลติภัณฑท่ีตรวจตดิตามผลไมเปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ

ชมุชน 2 ครั้งติดตอกัน 

 ผูไดรับการรับรองขอยกเลิกใบรบัรอง 

 มีการประกาศแกไขหรอืยกเลกิมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชนท่ีได

กาํหนดไว 

 เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ป นับจากวันท่ีไดรับการรบัรอง 

 กรณีมีการกระทําอนัเปนการฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามหลกัเกณฑ

และเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนด เชน การอวดอางเกินความเปนจริง 

โฆษณาการไดรับการรับรองครอบคลมุรวมถงึผลิตภัณฑท่ีไมไดรับ

การรับรอง 

สวนที่ 3:
บรรจุภัณฑและตราสินคา

บรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑ (Package) หมายถึง “ส่ิงท่ีหอหุมหรือบรรจุ

ผลิตภัณฑ” 

◦ บรรจุภัณฑข้ันแรก (Primary Package)

◦ บรรจุภัณฑช้ันท่ีสองหรือช้ันนอก (Secondary 

package)

◦ บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง (Shipping Package)

หนาที่ของบรรจุภัณฑ
(Package Functions)

 บรรจุตัวผลิตภัณฑ

 ปกปองตัวผลิตภัณฑ

 เพิ่มความสะดวกในการพกพา

 เพิ่มความสะดวกในการขนสง

 เพิ่มความสะดวกในการใชงาน

 สรางความแตกตางและโดดเดน

 สรางความไดเปรียบดานตนทุน
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ตัวอยางของบรรจุภัณฑที่โดดเดน ตราสินคา (Brand)

ตราสินคา (Brand) คือ ช่ือ (Name), ขอตกลง 

(Term),สัญลักษณ (Symbol), เครื่องหมาย 

(Sign), การออกแบบ (Design) หรือบรกิาร 

(Service) หรือการผสมผสานองคประกอบ

ท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวขางตน เพื่อแสดงให

ผูบริโภคเห็นวาสินคาหรือบริการขององคกร

เปนอยางไร และมีความแตกตางจากคูแขง

อยางไร

ความสําคัญของตราสินคา
(Importance of Branding)

 สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ

 สรางความม่ันใจใหกับลูกคา

 ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็ว

 เพิ่มยอดขาย

 กําหนดตําแหนงทางการตลาด

 ลดการแขงขันดานราคา
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